Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 28. března 2022 od 16:50 hodin
Místo: on-line, ZOOM
Přítomní: Magda Pečená (MP), Nick Ojo Omorodion (NOO), Tomáš Kouba (TK), Veronika
Macková (VM)
Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená (MP) seznámila přítomné s událostmi, k nimž
došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Členové
předsednictva jednotlivé body průběžně doplňovali.
1. Během posledního měsíce se sešlo kolegium děkana dvakrát (14.3. a 28.3. (včetně
RKD)). Hlavními tématy jsou nadále: pomoc studentům a akademikům v souvislosti
s válkou na Ukrajině, modernizace areálu Jinonice a návrh kariérního řádu.
2. Reakce fakulty na válku na Ukrajině, resp. pomoc ukrajinským studentům. Pí
proděkanka Tereza Klabíková se spojila se Sociální komisí AS FSV UK (Bárou
Součkovou), komise na svém zasedání probere nápady a iniciativy členů komise
(zasedání se uskuteční 30. 3.), zástupců studentů apod. a následně proběhne
schůzka s pí proděkankou (ca půlka dubna).
Na senát bude předložen materiál shrnující postup a přístup fakulty k ukrajinských
studentům a akademikům (shrnující materiál připraven pro KD - Shrnutí informací
k opatřením přijatých v souvislosti s válkou na Ukrajině).
3. Jinonice - dochází k dílčím průtahům - senátoři budou seznámeni v rámci
Informace z vedení. Zároveň budou podrobněji seznámeni prostřednictvím dopisu s
informací, který pan děkan rozeslal členům RKD (re stavební povolení k přístavbě (ne
tedy k hlavním rekonstruovaných stavbám) - kauza pí Chalupová). Bude v
neveřejných podkladech.
4. Výsledky optimalizačních auditů - V rámci Informace z vedení podá pan tajemník
Blažek podrobnější informaci ohledně výsledku optimalizačních auditů.
5. Rozpočet AS FSV UK - návrh rozpočtu byl odeslán vedoucí EO pí Pokorné ve stejné
výši jako pro rok 2021 (tj. ca 240 tis. Kč). Návrh rozpočtu byl předem odeslán k
připomínkám předsednictvu senátu a předsedům komisí.
6. Kariérní řád FSV UK - do 31.3. by měly být ze strany pana děkana zapracovány
připomínky do návrhu Kariérního řádu FSV UK. Plénum senát se tím bude zabývat na
svém zasedání 17. května. Představení akademické obci by mělo proběhnout do
konce května.
7. Sportovní den FSV UK - společně s FF UK proběhne 29. dubna v Hostivaři.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 5. dubna 2022 AS FSV UK a sestavilo
tento program:
Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 1. března 2022
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK
3. Informace z vedení FSV UK, včetně zpráva pana tajemníka k výsledku optimalizačních
auditů
4. Reakreditace doktorského studijního programu Sociologie
5. Opatření děkana k integraci CESES do ISS
6. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se toto zasedání AS FSV UK uskuteční 5. dubna 2022 od 15:00 v místnosti 212
v budově Hollar.
Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/95029841653
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.
Zapsala: Magda Pečená

